
UCHWAŁA NR XXXV/198/2018
RADY POWIATU RAWSKIEGO W RAWIE MAZOWIECKIEJ

z dnia 27 lutego 2018 r.

w sprawie zamiaru likwidacji poprzez wygaszanie szkoły ponadgimnazjalnej 3-letniego Liceum 
Ogólnokształcącego w Rawie Mazowieckiej ul. Zwolińskiego 46

Na podstawie art. 4 ust. 1 pkt 1 i art. 12 pkt 8 lit i ustawy z dnia 5 czerwca 1998 r. o samorządzie powiatowym 
(Dz. U. z 2017 r. poz. 1868; z 2018 r. poz. 130) oraz art. 11 ust. 2 pkt 2 i art. 89 ust 1 w związku z art. 29  
ust. 1 pkt 1 ustawy z dnia 14 grudnia 2016 r. Prawo oświatowe (Dz. U. z 2017 poz. 59, poz. 949 i poz. 2203) i art 
19 ust. 2 ustawy z dnia 23 maja 1991 r. o związkach zawodowych (Dz. U. z 2015 r. poz. 1881) Rada Powiatu 
Rawskiego uchwala, co następuje:

§ 1. Wyraża się zamiar rozpoczęcia z dniem 1 września 2018 r. stopniowej likwidacji szkoły 
ponadgimnazjalnej 3-letniego Liceum Ogólnokształcącego w Rawie Mazowieckiej ul. Zwolińskiego 46, 96-200 
Rawa Mazowiecka  poprzez wstrzymanie od roku szkolnego 2018/2019 naboru uczniów do klas pierwszych.    

§ 2. Postępowanie likwidacyjne szkoły ponadgimnazjalnej 3-letniego Liceum Ogólnokształcącego w Rawie 
Mazowieckiej ul. Zwolińskiego 46, 96-200 Rawa Mazowiecka zakończy się z dniem 31 sierpnia 2020 r. 

§ 3. Uczniowie, którzy nie uzyskają promocji do klasy wyższej będą mogli kontynuować naukę 
w następujących szkołach, prowadzonych przez Powiat Rawski: 

1) Liceum Ogólnokształcące im. Marii Skłodowskiej - Curie w Rawie Mazowieckiej ul. Kościuszki 20, 96-200 
Rawa Mazowiecka;

2) Liceum Ogólnokształcące w Zespole Szkół Ponadgimnazjalnych im. Wł. Reymonta w Rawie Mazowieckiej ul 
Reymonta 14, 96-200 Rawa Mazowiecka.

§ 4. Sytuacja, o której mowa w § 3 dotyczy następujących uczniów szkoły ponadgimnazjalnej 3-letniego 
Liceum Ogólnokształcącego w Rawie Mazowieckiej ul. Zwolińskiego 46, 96-200 Rawa Mazowiecka:

1) uczniów klasy I, którzy w roku szkolnym 2017/2018 nie uzyskają promocji do klasy programowo wyższej;

2) uczniów klasy II, którzy w roku szkolnym 2018/2019 nie uzyskają promocji do klasy programowo wyższej;

3) uczniów klasy III, którzy w roku szkolnym 2019/2020 nie ukończą klasy programowo najwyższej.

§ 5. Wykonanie uchwały powierza się Zarządowi Powiatu Rawskiego.

§ 6. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia. 

 

Przewodnicząca Rady Powiatu 
Rawskiego

Maria Charążka
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Uzasadnienie

Powiat Rawski jest organem prowadzącym m. in. dla 4 liceów ogólnokształcących dla młodzieży. Są to:

1) Liceum Ogólnokształcące im. Marii Skłodowskiej - Curie w Rawie Mazowieckiej ul. Kościuszki 20,
96-200 Rawa Mazowiecka, dysponujące 620 miejscami;

2) Liceum Ogólnokształcące im. Krzysztofa Kamila Baczyńskiego w Zespole Szkół Ponadgimnazjalnych
w Białej Rawskiej ul. Kolejowa 9, 96-230 Biała Rawska, dysponujące 120 miejscami;

3) Liceum Ogólnokształcące w Zespole Szkół Ponadgimnazjalnych im. Wł. Reymonta w Rawie
Mazowieckiej ul. Reymonta 14, 96-200 Rawa Mazowiecka, dysponujące 450 miejscami;

4) Liceum Ogólnokształcącego w Zespole Szkół - Centrum Edukacji Zawodowej i Ustawicznej im. Mikołaja
Kopernika w Rawie Mazowieckiej ul. Zwolińskiego 46, dysponujące 90 miejscami.

W szkołach prowadzonych przez Powiat Rawski od kilku lat występuje znaczące zmniejszenie liczby
uczniów. Przyczyną tego stanu rzeczy jest przede wszystkim głęboki niż demograficzny. Z danych
statystycznych, będących odzwierciedleniem stanu faktycznego na dzień 30 września każdego roku,
a jednocześnie podstawą do ustalenia wysokości subwencji oświatowej, zgromadzonych w Systemie Informacji
Oświatowej, jednoznacznie wynika, że liczba uczniów znacząco maleje:

- rok 2014 - ogólna liczba uczniów - 2.187 (bez uczniów szkół specjalnych i słuchaczy szkół dla dorosłych),
w tym Licea Ogólnokształcące 874 uczniów,

- rok 2017 - ogólna liczba uczniów - 1.802 (bez uczniów szkół specjalnych i słuchaczy szkół dla dorosłych),
w tym Licea Ogólnokształcące 692 uczniów, spadek o182 osoby (21%).

Stan ten spowodował znaczący spadek wysokości subwencji oświatowej. W roku 2014 wynosiła ona
23 637 137 zł., natomiast w roku 2017 wyniosła 20 958 554 zł. (nastąpiło jej zmniejszenie o kwotę 2

678 583 zł. - 11%)

Ponieważ w związku ze spadkiem liczby uczniów organ prowadzący nie prowadził dotychczas żadnych
ograniczeń w sieci szkół na terenie Powiatu Rawskiego, spadła przede wszystkim średnia liczebność oddziałów
w poszczególnych szkołach, a także liczba uczniów przypadająca na jeden etat nauczycielski. Efektem
końcowym jest pogłębiający się corocznie deficyt budżetowy powiatu, spowodowany zbyt niską kwotą
subwencji oświatowej w stosunku do koniecznych do poniesienia wydatków. W latach 2014-2017 przedstawiał
się on następująco:

Rok Subwencja oświatowa wydatki na oświatę Braki
2014 23 637 137 zł. 24 053 994,50 zł. - 416 857,50 zł.
2015 22 802 506 zł. 24 535 888,38 zł. - 1 733 382,38 zł.
2016 21 992 237 zł. 23 610 549,23 zł. - 1 618 312,23 zł.
2017 20 958 554 zł. 24 574 150 zł. - 3 615 596,00 zł.

Ponadto na terenie Powiatu Rawskiego w roku szkolnym 2017/2018 zostało utworzone Katolickie Publiczne
Liceum Ogólnokształcące im. św. Jana Pawła II w Rawie Mazowieckiej ul. Kazimierza Wielkiego 28,
prowadzone przez Parafię Rzymskokatolicką p.w. Jezusa Chrystusa Króla Wszechświata ul. Kazimierza
Wielkiego 26 w Rawie Mazowieckiej. W chwili obecnej Liceum to zapewnia naukę 37 uczniom w dwóch
klasach pierwszych. Działalność szkoły będzie kontynuowana w latach następnych w pełnym wymiarze, czyli
docelowo ok. 160 osób (4 roczniki po ok. 40 osób).

Powyższe okoliczności zmuszają organ prowadzący do podjęcia działań mających na celu dostosowanie sieci
szkół do aktualnych potrzeb.

Uwzględniając prognozowany wzrost liczebności uczniów w związku z wejściem w życie przepisów Ustawy
Prawo Oświatowe i Ustawy Przepisy Wprowadzające Ustawę Prawo Oświatowe, reformujących system oświaty
w Polsce, od roku szkolnego 2019/2020 (ok 230 do LO i 300 do pozostałych szkół) należy stwierdzić, iż organ
prowadzący zapewni dostęp wszystkim chętnym do prowadzonych przez siebie Liceów Ogólnokształcących,
utrzymując docelowo trzy spośród czterech obecnie prowadzonych, czyli Liceum Ogólnokształcące im. Marii
Skłodowskiej - Curie , Liceum Ogólnokształcące w ZSP im. Wł. St. Reymonta w Rawie Mazowieckiej oraz
Liceum Ogólnokształcące im. Krzysztofa Kamila Baczyńskiego w ZSP w Białej Rawskiej (łącznie
1190 miejsc), przy aktualnym zapotrzebowaniu ok. 700 i prognozowanym od 2019 roku ok. 950.
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Liczba uczniów w Liceum Ogólnokształcącym w Rawie Mazowieckiej przy ul. Zwolińskiego 46 w okresie
ostatnich 5 lat szkolnych przy niezmienionej liczbie oddziałów zmniejszyła się niemal o połowę, co
przedstawia poniższa tabela:

Rok szkolny Liceum Ogólnokształcące ul. Zwolińskiego 46 w Rawie Mazowieckiej

klasa I klasa II klasa III razem
2013/2014 liczba

oddziałów
1 1 1 3

liczba uczniów 30 41 34 105
2014/2015 liczba

oddziałów
1 1 1 3

liczba uczniów 33 29 39 101
2015/2016 liczba

oddziałów
1 1 1 3

liczba uczniów 25 32 25 82
2016/2017 liczba

oddziałów
1 1 1 3

liczba uczniów 22 20 32 74
2017/2018 liczba

oddziałów
1 1 1 3

liczba uczniów 18 23 18 59

Biorąc pod uwagę dobro młodzieży, aktualnie realizującej naukę w Liceum Ogólnokształcącym w Rawie
Mazowieckiej przy ul. Zwolińskiego 46, planuje się stopniową likwidację liceum w trybie sukcesywnego
wygaszania t.j. wstrzymania naboru uczniów do klas pierwszych od roku szkolnego 2018/2019. Jednocześnie
zapewni się uczniom możliwość kontynuacji nauki na dotychczasowych warunkach, pod opieką tych samych
nauczycieli w dotychczasowych oddziałach w budynku Zespołu Szkół - Centrum Edukacji Zawodowej
i Ustawicznej im. Mikołaja Kopernika w Rawie Mazowieckiej ul Zwolińskiego 46, zaś uczniom, którzy
nie uzyskają promocji do klasy następnej, naukę w jednym z trzech pozostałych w sieci liceów
ogólnokształcących.

Nauczyciele ze stopniowo likwidowanej szkoły zatrudnieni są w innych typach szkół wchodzących w skład
Zespołu Szkół - Centrum Edukacji Zawodowej i Ustawicznej im. Mikołaja Kopernika w Rawie Mazowieckiej,
a w liceum ogólnokształcącym kilku nauczycieli uzupełnia etat. Ponadto w związku z prognozowaną od
2019 roku zwiększoną liczbą uczniów (ok 500) i oddziałów, w związku z koniecznością odrębnej organizacji
nauki dla absolwentów gimnazjów i absolwentów ośmioletnich szkół podstawowych wszyscy nauczyciele będą
mieli zapewnioną możliwość zatrudnienia.

W skład powyższego Zespołu Szkół - Centrum Edukacji Zawodowej i Ustawicznej im. Mikołaja Kopernika
w Rawie Mazowieckiej wchodzą następujące typy szkół:

1) liceum ogólnokształcące dla dorosłych;

2) technikum;

3) branżowa szkoła I stopnia z oddziałami dotychczasowej zasadniczej szkoły zawodowej

oraz internat.

Mając na uwadze złożoność całego procesu, organ prowadzący dołoży w swoich działaniach wszelkich
starań, aby towarzyszyły mu jak najmniejsze skutki społeczne, z uwzględnieniem przede wszystkim dobra
uczniów oraz pracowników szkoły.

Zgodnie z ustawą z dnia 14 grudnia 2016 r. Prawo oświatowe, o zamiarze likwidacji poprzez wygaszanie
Liceum Ogólnokształcącego w Rawie Mazowieckiej przy ul. Zwolińskiego 46 zostanie zawiadomiony Łódzki
Kurator Oświaty, rodzice lub opiekunowie prawni uczniów liceum ogólnokształcącego, reprezentatywne
związki zawodowe oraz Burmistrz Miasta Rawa Mazowiecka.

Niniejsza uchwała jest uchwałą intencyjną wszczynającą procedurę likwidacji szkoły.
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